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!алките самолети, които летят ниско, 
могат да имат големи прозорци. 

Но големите самолети като тези, с които 
обикновено летиш ти, летят много високо 
и бързо и кабините им трябва да бъдат 
херметизирани (виж „Защо имам странно 
усещане в ушите?” на стр. 40). 
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Корпусът на пътническия самолет – наричан 
още фюзелаж – е построен много здрав и с 
нулеви течове на въздух. Прозорците правят 
това много по-трудно за контролиране. 
Всъщност цялата система би работила  

по-добре без прозорци! (Това е една 
от причините товарните самолети да 
нямат такива.) Авиокомпаниите обаче 
знаят, че хората обичат да гледат света 
под и около тях, така че са направили 
компромис: позволяват инсталирането на 
прозорци, но ограничават размера и броя 
им, за да е възможно най-лесно да се 
херметизира самолетът.
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